
FÖRHÅLLNINGSREGLER FÖR ÖKAD SÄKERHET 

Vi tackar er för att ni valt oss som leverantör av ert däckhotell och vill bara 

kortfattat vidarebefordra informationen Arbetsmiljöverket förmedlar angående 
lagerställ och stallage konstruktioner.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

För vidare information se : 
 

Svensk standard (SS2240) SS-EN-15635 

 
Arbetsmiljöverket AFS 2006:4 

”Regler om användning av arbetsutrustning” 

BOAB HJULDELAR AB 
0530-133 33  
info@boabhjuldelar.se 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar av produktmodeller.  

http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2006_04.aspx


FÖRHÅLLNINGSREGLER FÖR ÖKAD SÄKERHET 

 

Alla lager oavsett ålder eller storlek är en så kallad RISKMILJÖ.  
Sannolikheten för olyckor är betydligt större där än på många andra arbets-

platser och det finns regler som styr arbetsgivaren, så att en anställd skall 
kunna känna sig trygg på sin arbetsplats. 

 
 

Enkla förhållningsregler för ökad säkerhet :  
 Byt ut skadade komponenter i ställaget. 

 Överbelasta inte ställaget när nya produkter lagras. 
 Medvetenhet, kunskap och tydlig information på vad som gäller. 

 Utbildade truckförare. 
 

 
Ansvaret är ditt! 

 

 
Om du som brukare följer direktiven enligt Svensk Standard SS2240 eller  

SS-EN 15635:2008, så har risken för olyckor minimerats liksom de eventuella 
negativa juridiska konsekvenserna. 



LAGERSÄKERHETEN ÄR DITT ANSVAR 

Arbetsmiljölagen ställer krav och regelbunden kontroll 

 
En ökning av företagens effektivitet och logistik medför ett större slitage och 

ökad risk för skador på ställaget. Detta ligger som grund för arbetsmiljöver-
kets författningssamling AFS arbete för att förhindra olyckor och ras på lagret.  

 
Kap 2 , 5§ 

Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade 
och placerade och brukas på ett sådant sätt, att betryggande säkerhet ges 

mot ohälsa och olycksfall. 
 

Kap 3 , 1§ 
Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god  

arbetsmiljö. 
 

2§ 

Arbetsgivaren skall vidtaga alla åtgärder som behövs för att förebygga att  
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Lokaler, maskiner, redskap, 

skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl. 
 

2a§ 
Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten 

på ett sätt som säkerställer att arbetsmiljön uppfyller kraven i denna lag. 
Samt även i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön 

och arbetet med denna. Handlingsplaner skall därvid upprättas. 
 

 
 

Detta betyder att det är arbetsgivarens skyldighet att: 
 

Utbilda och instruera arbetstagarna i handhavande och skötsel av teknisk  

utrustning och stallage.  
 

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare där man strävar åt att skapa 
en arbetsmiljö som är både säker och trygg. 

 
Det ska vara en plikt att både upplysa om vissa risker som kan uppkomma 

och aktivt verka för att undanröja, avhjälpa riskförhållanden. 
 

Kontinuerligt göra kontroller/besiktning av stallage och därigenom undanröja 
en stor fara på lagret. 


